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Abstract    

In this academic essay I try to find the position of five teachers in the recreation centre during 

school-time. This essay is based on a qualitative method through semistructured interviews. 

The empirical material has been analyzed to find positions for the leisure-time teacher during 

the compulsory school part of the day. The conclusion is that most of the teachers switched 

between different positions, which indicates that the school's leisure time teacher role is 

multifaceted and difficult to define. Another conclusion is that most of the leisure time 

teachers experience that they need more time for planning with their class teacher.  
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Sammanfattning  

I denna uppsats försöker jag finna hur fem fritidshemslärare samverkar och positionerar sig 

under skoltid. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. 

Det empiriska materialet har analyserats för att finna positioner för fritidshemsläraren under 

den obligatoriska skoldagen. Uppsatsens slutsats är att de flesta av fritidshemslärarna växlade 

mellan olika positioner vilket tyder på att fritidshemslärarrollen under skoltid är 

mångfacetterad och svår att definiera. En annan slutsats är att de flesta av fritidshemslärarna 

upplever att dom behöver mer tid för planering med klassläraren. 

 

Nyckelord: samverkan, fritidshemslärare, grundskola, positioner 
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1   Inledning och problemområde 
Bakgrunden till denna uppsats är dels egenupplevda erfarenheter av att min kompetens som 

pedagog ibland inte använts optimalt i klassrummet. Min position eller roll i klassrummet har 

varit att vara en allmän ”fostrande övervakare eller hjälplärare” och fungerat som en 

stödlärare åt enskilda elever i svårigheter. Ibland har dock assistentpositionen i klassrummet 

känts problematisk då det känts som att jag velat bidra med mer. Att balansera mellan två 

arenor dels som någon sorts stödlärare under skoltid och sedan som ansvarig lärare i 

fritidshemmet kan upplevas förvirrande om ens position och arbetsuppgifter är otydligt 

formulerade under skoltiden. Flera examensarbeten belyser något problematiskt i 

fritidshemslärares samverkan med klassläraren under skoltid.  

 

Victor Ajger anar en risk med att fritidshemsläraren blir en slags assistent i klassrummet och 

att de fritidspedagogiska idéerna inte tas tillvara (2016). Sofie Ohlin beskriver 

fritidshemslärarens dilemma som en prioriteringskonflikt mellan två olika uppdrag där rollen i 

klassrummet behövs förtydligas ytterligare (2016). En odefinierad roll i klassrummet står i 

konflikt med mitt ansvar och uppdrag i fritidshemmet.  

 

Monica Hansen Orwehag påpekar att fritidshemslärarens uppgifter under skoltid behöver 

utforskas mer (2015, s. 48 - 53). Trots att fritidshem och skola verkar under samma läroplan 

så tycks fritidshemslärarens uppdrag vara otydligt under skoltiden. Den 12 maj 2016 kom 

regeringskansliet med ett pressmeddelande om en unik revidering av Läroplan för 

grundskola, förskoleklass och fritidshemmet, fortsättningsvis kallad Lgr11 (regeringen.se). 

Den innebar att fritidshemmet fick en egen kursplan med ett centralt innehåll i syfte att höja 

fritidshemmet. Kursplanen närmade sig skolans domäner genom begrepp som 

”undervisning”, ”lärande” och ”centralt innehåll”. I de övergripande målen och riktlinjerna i 

Lgr11 angående övergång och samverkan beskrivs hur samverkan bör fungera mellan skola 

och fritidshem; 

 

”…fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

varandra (…) för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 

perspektiv.” (Lgr11, s.16) 
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Att hur samverkan bör fungera beskrivs så pass generellt och onyanserat kan eventuellt bidra 

till att konstruera fritidshemslärarens otydliga position under den obligatoriska skoldagen. 

Utöver ovan nämnda samverkansbeskrivning så gjordes ett tillägg genom en ny riktlinje;  

 

”ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.” (Lgr11, s.16).  

 

Denna riktlinje visar på en intention att olika yrkesgrupper som exempelvis klasslärare och 

fritidshemlärare inom skolan ska samverka kontinuerligt i undervisningen.  

Men fritidshemslärarens position som ”hjälplärare” tycks inte helt enkel att förändra. Att 

styrdokument har förändrats är tydligt men hur uppfattar fritidshemslärarna att samverkan 

med klassläraren fungerar 2017? Jag vill ändå tro att det har hänt en hel del även i praktikerna 

ute på arbetsplatserna sedan slutet på 1990-talet och en bit in i det nya milleniet då begreppen 

hjälplärare och assistent i klassrummet avhandlades av bland andra Monica Hansen (1999) 

och Björn Haglund (2004). Det är hur fritidshemsläraren positionerar sig under den 

obligatoriska skoldagen med klassläraren genom samverkansuppdraget som jag vill 

undersöka. Vad upplever fritidshemläraren skulle stimulera mot en ännu bättre samverkan 

med klassläraren? Detta är frågor som jag kommer att försöka finna svaren på. Min tolkning 

är att läroplanen eftersöker en fördjupad samverkan bort från assisterande positioner mot det 

kompletterande samarbetet mellan klasslärare och fritidshemslärare. Hur fritidshemsläraren 

uppfattar, upplever och beskriver sin samverkan och sina arbetsuppgifter under skoltid med 

klassläraren är något som kommer hjälpa mig finna fritidshemslärarnas position eller 

positioner. Dessutom vill jag ta reda på vad fritidshemslärarna ur sitt perspektiv tror skulle 

kunna gynna samverkans-uppdraget mellan professionerna. 

Definitioner 
Begreppet samverkan betyder; ”gemensamt handlande för visst syfte” enligt 

Nationalencyklopedin (Ne,19-03-2017).  

 

” Att samverka däremot, innebär att man tillsammans med andra, oftast personer 

av annan utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i annan 

organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål.” (Danermark, 2000, s. 15)  
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2   Tidigare Forskning 
Berth Danermark är professor vid Örebro Universitet och har bakgrund som filosofie doktor i 

sociologi. Danermark hänvisar till en undersökning bland alla Sveriges kommuner där 85 % 

av kommunrepresentanter anser att personkemin är en avgörande faktor för samverkan (2000, 

s.11-17). Vidare verkar Danermark ha stor erfarenhet av att människor anger personkemin 

som avgörande faktor i intervjusammanhang. Den bör tillskrivas visst värde men att tillskriva 

den en avgörande roll för varför samverkan inte fungerar i ett socialt sammanhang menar 

författaren är en myt som behöver kasseras. Istället nämns strukturella indikatorer som 

ledningens ansvar att skapa bra förutsättningar som viktigt. Orsaker till att problem i 

samverkan uppstår är snarare att elever både är subjekt och objekt för samverkan med egna 

tankar och känslor samt att olika yrkeskulturer ser på problemen runt eleven utifrån skilda 

perspektiv och regelverk.  

Malin Rohlin är filosofie doktor i pedagogik och beskriver begreppet skolifieringen som kom 

under slutet av 1990-talet och innebar att fritids innehåll kom att likna skolans (2011 s.115-

117). Ett annat begrepp som hör ihop med skolifieringen var risken att fritidspedagogen blev 

hjälplärare i klassrummet. Rohlin menar att hjälplärar-begreppet tydde på en degradering av 

fritidspedagogens yrkesroll till en hjälpande lärare med vag kompetens inom skolans område. 

Vidare tycks Rohlin mena att begreppet tjänat sitt syfte som gränsdragning mellan klasslärar- 

och fritidshemslärare. 

 

Hans Fröman är socionom och Per Olof Johansson har sin bakgrund som lärare i grundskolan 

och är även fil.kand. med pedagogik som huvudämne. Dessa forskare beskriver hur 

klasslärare tog emot fritidshemslärare in i lagarbetet med blandade känslor (2011, s. 65-67). 

Det var genom 90-talets läroplan förkortad LPO94 som samverkan och samarbete flyttades 

upp i prioriteringen. Detta decennium tog kommunerna över styret av skolorna genom den så 

kallade kommunaliseringen. Teamarbete kom från näringslivet och skulle förmodligen öka 

effektiviteten på skolorna. Den platta organisationen förespråkades framför den hierarkiska. 

Anställda skulle få rotera runt för att få bättre helhetsbild av yrkets olika sidor. Man skulle 

täcka upp för varandra vid sjukdom. I början av 90-talet började kommuner rekommendera att 

arbeta i arbetslag vilket efter en tid reglerades och blev vedertagen praxis.  
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Forskare och lektor vid Uppsala universitet Finn Calander undersökte vad som sker i mötet 

mellan klasslärare och fritidspedagoger (2000, s. 208-209). Hur institutionella egenskaper 

”sånt som sitter i väggarna” påverkar arbetslags samspel. Samt vilken yrkesmässig funktion 

som skapas i arbetslags sampel. Studien summerar sina resultat med att betydande press sätts 

på fritidspedagogerna att självständigt orientera sig in i skolans pedagogiska sfär (ibid. s.216–

219). Sett till helheten så var sannolikheten att få positiva bifall från exempelvis klasslärare 

och administrativ personal större om fritidspedagogerna agerade i överensstämmelse med 

skolans pedagogiska tänkesätt och praktiker. Studien finner att fritidspedagogers funktion 

blev att övervaka och hjälpa elever när så behövdes. Men analysen pekade även på att en del 

aktivt valde detta och inom kort kom samspelet i arbetslaget att likna en relation mellan 

mästare och assistent. Slutsatser som Finn Calander fann i slutet av 1990-talet var att 

fritidshemspedagoger kom in med andra kunskaper i dom nya integrerade arbetslagen. Att 

fritidspedagogernas ansträngningar under den obligatoriska skoldagen var värdefulla för 

eleverna. Men också att den nya samverkan i arbetslag föll dåligt ut för 10-12 åringar som 

inte fick tillgång till fritidspedagogernas undervisning under framförallt fritidstid. Calander 

finner att fritidspedagoger användes som resurser eller assistenter i klassrummet på grund av 

förändringar i skolan som organisation mot att arbeta i integrerade arbetslag. Om 

fritidspedagoger ska behålla sin yrkesidentitet så ansåg Calander att professionerna behövde 

skiljas åt. 

 

Även Monica Hansen lyfter i sin avhandlings slutdiskussion att man bör särskilja 

fritidspedagogens uppdrag tydligare från klasslärarens för att barnen ska få tillgång till att 

utveckla fler förmågor genom olika arbetssätt (1999, s.369).  

 

” man bör renodla och lyfta fram variationen, att ge både barn och vuxna 

möjligheter att använda hela sitt register” (ibid.). 

Psykologen Anita Söderlund skrev 2000 sin filosofie doktorsavhandling; Barn i skola och 

fritidshem en studie kring samverkan. Söderlund visar att samverkan i före detta läroplanen 

(Lpo94) främst gynnar arbetet under skoltid (2000, s.42 - 43). Samt att undervisningen ska 

planeras och utvärderas tillsammans med eleverna. Det var även i denna läroplan som arbete 

mot uppnåendemål och strävansmål formulerades. Nytt var även att obligatoriska skolan, 

fritidshemmet och förskoleklassen ingick i samma läroplan.  
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Docent Björn Haglund har skrivit en avhandling om fritidspedagogers positioner i skolan i 

kontexten samlingar (2004, s. 210 - 212). Han fann positionerna fostraren, efterföljaren, 

assistenten och förnyaren. Den position som ligger lägst i rang är assistentpositionen som 

beskrivs som en medhjälpare med små möjligheter att självständigt genomföra eller 

bestämma arbetet då klassläraren planerar och tar övergripande ansvar. 

Fostraren är den fritidspedagog-position som har större möjlighet att få påverka arbetets 

innehåll eftersom det avviker från skolans vanliga arbete. Däremot menar Haglund att det ute 

i samhället inte har lika hög status att inta den fostrande rollen som inom skolans praktik. 

Förnyaren arbetar integrerande med klassläraren och trycker på barnens sociala utveckling 

och vill fungera som ett socialt stöd för dem men kan samtidigt lära ut mer traditionella 

kunskaper som för tankarna till skolans ämnen. 

 Efterföljaren försöker efterlikna läraren både till innehåll och organisatoriska regler och blir 

en snarlik kopia på ytan i alla fall. Denna position känner sig ofta uppskattad av ledning, 

vårdnadshavare och klasslärare då dom planerar och leder sitt arbete enligt skoltradition. 

(ibid.). 

 

Andreas Jakobsson och Karin Vellander fann i sitt examensarbete att fritidspedagogers 

vanligaste arbetsuppgifter under skoltid är riktat mot praktisk-estetiska ämnen och att 

underlätta för klassläraren som hjälpresurs eller vikarie (2007, s.24). Den ovanligaste 

funktionen för utbildade fritidspedagoger var att stödja enskilda elever, eller arbeta med social 

utveckling i grupper. 

3   Teoretiska utgångspunkter 
Socialkonstruktivistisk teori ligger till grund för denna studie eftersom denna teori betonar 

den sociala och språkliga interaktionen som förutsättning för kunskap (Thomassen 2007, 

s.205). Vilket jag anser är en grundläggande utgångspunkt i en intervjusituation. Språket och 

min förförståelse konstruerar relationen till hur jag förstår mig själv samt hur jag uppfattar 

respondenten. Kunskap tolkas genom språkande med varandra i sociala konstruktioner.   

 

”All kunskap uppstår i en intersubjektiv kontext där språklig interaktion 

konstruerar relationerna såväl mellan subjekten som mellan subjekt och objekt” 

(ibid. s.205).  
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Intersubjektivitet innebär att flera personer uppfattar något på samma sätt och kontext kan 

förklaras som sammanhang. Med andra ord all kunskap uppstår när vi uppfattar något på 

samma sätt såväl mellan dig och mig som mellan oss och ett fenomen exempelvis. Jag är 

intresserad av hur fritidhemslärarna uppfattar aspekter av samverkan kopplat till kontexten 

skoltid och klasslärare.  

 

Forskare och författare Søren Barlebo Wenneberg beskriver en första inriktning på 

socialkonstruktivism som tar utgångspunkt i att allt inte är av naturen givet (2010, s.60-62). 

Utan hur människor gör och uppfattar företeelser som exempelvis samverkan beror på 

språkligt och socialt skapade konstruktioner. Elementärt blir; 

 

”att inte acceptera sociala företeelsers naturlighet, att de alltid varit sådana, att de 

inte kan vara annorlunda och att de inte skulle vara av människan skapade 

storheter” (ibid.62).  

 

Vidare menar författaren att språket och hur det är uppbyggt inte bör ses som naturligt och 

entydigt, utan att det snarare är vi människor som genom sociala intressen skapar gränserna. 

Ett kritiskt förhållningssätt till språket innebär just att inte godtroget uppfatta ords betydelser 

som gudagivna och självklara. Som kunskapsteori menar socialkonstruktivismen att 

kunskapen ligger i oss som subjekt och i vår socialitet (ibid. s.175). Vi kan aldrig få en 

oförmedlad tillgång till den fysiska världen. Nya kunskaper förmedlas genom vår praxis, vårt 

språk och andra subjektivt sociala skeenden (ibid. s.175). Problematiskt med denna typ av 

socialkonstruktivistiska inriktning är att om man har dekonstruerat och försökt tränga igenom 

påståenden för att finna den underliggande meningen så är det ju inte säkert att det man då 

finner inte också är en konstruktion. Vilket gör det omöjligt att betrakta något som naturligt 

och det som återstår är en svårfångad social värld (ibid. s.67).  

 

I min analys av resultat och min diskussion kommer jag försöka demaskera verkligheten men 

som jag tagit upp som ett problem så är även ”min sanning” en social konstruktion om 

fritidshemslärarens position som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med dennes. 

Fritidshemslärarens uppfattning av samverkan med klassläraren under den obligatoriska 

skoldagen är först konstruerad i den dagliga verksamheten genom socialt samspel och 

interaktion med klassläraren. Därefter förmedlad genom semistrukturerade intervjuer till mig 

som skapat en ny social konstruktion utifrån min subjektiva förförståelse och analys inriktad 
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mot positioner ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Positionerna som jag ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv tolkar in hos fritidshemslärarna ska ses som relativa och 

förändringsbara.  

Analysverktyg  
Hansen Orwehag beskriver tre möjliga positioner som fritidshemsläraren kan inta inom 

skolans ramar (2015, s.54-65). Dessa positioner kan liknas vid mina teoretiska glasögon när 

jag ska kategorisera in fritidshemslärarna. 

 

Assistenten/medhjälparen även förknippad med resursen i klassrummet väljer medvetet att 

inta en passiv stödjande ”sparande” roll i klassrummet eller som rastvakt. Denna roll kan 

också riktas åt ett mer aktivt förhållningssätt där fritidshemsläraren arbetar mot att utveckla 

och granska dom sociala relationerna i klassrummet. Att under rasten styra upp aktiviteter, 

inte i första hand för att eleverna ska ha roligt i stunden utan framförallt för att stärka deras 

viktiga sociala vänskapskapsband och detta skulle även kunna gynna det formella lärandet. I 

denna roll tar Hansen Orwehag stöd av Stanek (2015) för att påvisa att assistentrollen borde 

inrikta sig på att övervaka vad som sker i det relationella mellan eleverna snarare än att 

assistera med planering och undervisning skoltid. 

 

Den andra rollen är samarbetspartner till klassläraren, ett samarbete där man drar nytta av 

varandras olika kunskaper och förmågor och arbetar antingen tillsammans eller parallellt, 

exempelvis med temaarbeten. Författaren tar hjälp av Flising (1995) för att lyfta att det av 

slentrian allt för ofta fokuseras på ”görandet” och att de sociala målen kopplade till Lgr11:s 

första och andra kapitel möjligtvis kan planeras in från början. Samarbetspartnern utgår i 

större utsträckning från ett barnperspektiv där olika former av lek bidrar i undervisningens 

tema. Det är samarbetspartnerns uppgift att sätta upp sociala mål och utvärdera dessa och göra 

dem synliga.  

 

Den sista rollen som lärare i specifikt ämne förkortar jag som ämneslärare och innebär främst 

att fritidshemsläraren utgår från kursplanen i sitt specifika ämne. Men samtidigt har 

fritidshemsläraren potentiella möjligheter att föra in fritidspedagogiska förhållningssätt i 

undervisningen. Ämneslärarrollen har gemensamt med samarbetsrollen att det finns en frihet 

att arbeta i olika gruppkonstellationer med mer socialt inriktat lärande med stöd i läroplanens 

första och andra kapitel. Här finns möjlighet att arbeta utifrån barnens frågor och ”fånga 
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tillfället i flykten” och värdesätta barnens intressen och entusiasm inom ämnets ramar.  

Hansen Orwehag anser att detta i sin tur kan leda till utvecklade arbetsformer- och 

lärandeformer skapas där elevernas motivation kommer till användning (2015, s.54-65).  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra hur fem fritidshemslärare uppfattar och 

arbetar med samverkansuppdraget mellan skola/klasslärare och fritidshem/fritidshemslärare 

samt hur dessa individer tror att samarbetet skulle kunna utvecklas. Jag kommer även 

redogöra för utvalda delar av tidigare forskning om begreppet samverkan, fritidshemslärarens 

position kopplat till den obligatoriska skoldagen och klassläraren. För att jämföra med 

respondenternas svar angående samverkan med klasslärare. Jag undrar hur samverkan mellan 

skola/klasslärare och fritidshem/fritidshemslärare uppfattas av fritidshemsläraren. Mina 

forskningsfrågor är därför enbart riktade till den yrkesverksamme fritidshemsläraren.  

 

Hur positionerar sig fritidshemsläraren under skoltid med klassläraren ur ett 

samverkansperspektiv?  

 

Vad upplever fritidshemläraren skulle stimulera samverkan med klassläraren? 

 

4   Metod 
Jag har intervjuat fem fritidshemslärare varav två arbetat på samma skola. Övriga har arbetat 

på skilda skolor och platser i Stockholmsområdet. Alla skolor har varit större kommunala 

grundskolor med hundratals barn och elever mellan 6-13 år. Alla fritidshemslärare arbetar 

med målgruppen 7-10 år under skoltid förutom fritidshemslärare A som arbetar mot åldrarna 

11-13 år. Jag har valt att besöka arbetsplatserna och göra intervjuerna på plats då samspel och 

kroppsspråk kan tolkas bättre genom att vara på plats och både se och höra. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och Hansen Orwehags tre möjliga fritidshemslärar-

positioner som jag beskrivit i teoridelen så kommer jag försöka förstå hur samverkan mellan 

klassläraren och fritidshemsläraren ter sig skoltid. Samt försöka positionera in respondenterna 

efter hur de framställer sig i intervjuerna om samverkan inom skolans ram. Vilken eller vilka 

position/er är fritidshemsläraren närmast? Det socialkonstruktivistiska perspektivet används 

för att försöka tränga igenom ytan på enskilda tvetydiga uttalanden som kan förhålla sig 

annorlunda än vid en första anblick (2010, s.61-62 & 65).  
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Kvalitativ metod 
Undersökningen bygger på en kvalitativ metod som Peter Svensson och Göran Ahrne 

använder som ett allomfattande begrepp för metoder som exempelvis intervjuer och 

observationer (2015, s.9–15). De kvalitativa metoderna kan fånga normer och värden i 

specifika sammanhang menar författarna och beskriver några allmänna kännetecken för den 

kvalitativa forskaren: För det första kommer hen ofta relativt nära forskningsobjektet jämfört 

med den kvantitativt inriktade forskaren. För det andra finns en större flexibilitet under 

forskningens gång att använda sig av sådant som framkommer och förändra forskningens 

utgångspunkter och design. För det tredje behöver den kvalitativa forskaren i större 

utsträckning finna egna analysverktyg och strategier för att systematisera sin insamlade data. 

För det fjärde ställs andra krav vad gäller trovärdighet och generaliserbarhet eftersom det 

kvantitativa forskningsunderlaget är lägre (ibid. s.15).  

Intervju som metod 
Intervjun som metod för att samla in empiriska data kännetecknas av att intervjuaren och den 

intervjuade skapar kunskap i en social, språklig, narrativ och kontextuell relation (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.34–35). Författarna motsätter sig idealismens sätt att se på metoden som 

en ren och äkta interaktion och lyfter maktaspekten som problematisk då intervjukontexten 

innebär en asymmetrisk situation. Jag bär detta med mig i mina intervjuer och kommer att 

försöka undvika eventuella negativa tystnader eller för akademiskt formulerat språk som 

riskerar öka asymmetrin i intervjurelationen. Jag tänker använda det Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann kallar halvstrukturerade intervjuer (2014, s.170–182). Denna intervjumetod 

innebär att man förbereder en intervjuguide som fungerar som ett manus med ett fåtal 

frågeställningar som berör de ämnen som ska behandlas. Författarna beskriver intervjuns 

tematiska och dynamiska dimension där det första är de teoriföreställningar som ska bidra till 

forskningsfrågorna och det sistnämnda överblickar interaktionen i samtalet. Den tematiska 

aspekten riktar sig mot ”vad” jag som forskare vill få fram medan den dynamiska handlar om 

”hur” den goda interaktionen ska främjas genom exempelvis korta och enkla frågor. Det kan 

även handla om att välja rätt typ av fråga, att lyssna aktivt, hålla ett flyt i samtalet och att 

under de första minuterna göra ett intresserat och förtroendefullt intryck som intervjuare 

(ibid.).   

Bearbetning av material 
 En klargörande distinktion mellan det inspelade obearbetade intervjumaterialet som data och 

det utvalda transkriberade materialet som empirisk data kan underlätta förståelsen vid 
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analysen (Ahrne & Svensson. s.23–24). I en intervjustudie som detta, anlägger jag som 

forskare ett kritiskt förhållningssätt till det empiriska materialet eftersom det inte behöver 

avspegla datan. I intervjuerna är dom inspelade ljudupptagningarna studiens data och 

transkriberingen av vad som sägs det empiriska materialet. Den insamlade rådatan har jag 

behövt reducera i syfte att finna stoff som går att härleda till forskningsfrågorna (Lantz, 

s.107). Detta innebär att en del frågors svar konsekvent uteslutits från uppsatsen för att på ett 

systematiskt sätt kunna jämföra svaren. Datareduktion har alltså varit ett viktigt steg i 

analysarbetet och en bidragande faktor till att materialet är begränsat.  

Urval 
Urvalet för denna studie är ett bekvämlighetsurval vilket innebär att det är fritidshemslärare 

från fyra skilda grundskolor i Stockholmsområdet. Jag har medvetet försökt välja olika 

kommuner eftersom kommunaliseringen har ökat skillnaderna mellan skolors förutsättningar 

vilket påverkat möjligheterna att samverka genom olika socioekonomiska förutsättningar. Jag 

har delvis gjort ett bekvämlighetsurval då jag intervjuat två fritidshemslärare från samma 

skola. Jag anser inte att det sänker arbetets trovärdighet då olika människor med största 

sannolikhet upplever sin verklighet på olika vis.  

Jag mailade ut informationsbrev till olika grundskolors rektorer för att få komma i kontakt 

med fritidshemslärare för intervju om samverkan. På två grundskolor så mailade rektor vidare 

till fritidshemslärare som sedan inte hörde av sig dessvärre. En intervju blev också inställd på 

grund av sjukdom. De intervjuer jag trots allt har genomfört så har rektor godkänt intervjun 

genom mailsvar och vidarebefordrad kontakt till sina anställdas mailadresser.  

Forskningsetiska aspekter 
Denna uppsats har följt vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav som Runa Patel och Bo 

Davidson beskriver som viktiga etiska aspekter (2011, s. 62-63). Dessa är informationskravet 

att informera om syftet till alla berörda parter. Samtyckeskravet att deltagare har rätt att inte 

vilja medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet som innebär att alla medverkande i 

uppsatsen kommer ges anonymitet och inspelat intervjumaterial enbart användas för analys 

och därefter raderas efter att uppsatsen blivit godkänd och klar. Nyttjandekravet betyder att all 

information om enskilda individer endast får gagna forskningsändamålet.  
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5   Resultat  
Ur Wennebergs socialkonstruktivistiskt demaskerande perspektiv på språket, som inte ska 

tolkas entydigt och naivt utan som konstruerat utifrån personliga och socialt formade intressen 

försöker jag genomgående i denna del analysera vad som finns under ytan av meningarnas 

icke-naturliga essens (2010, s.61-62 & 65). För att kategorisera in fritidshemslärarna har jag 

genomgående även utgått ifrån analysverktyget som bygger på Hansen Orwehags tre 

positioner; samarbetspartnern till klassläraren, ämnesläraren och assistent/medhjälparen 

(2015, s.54-65).  

Samverkan under skoltid (A) 
Fritidshemslärare A positionerar sig både som ämneslärare och assistent/hjälplärare. Hen 

positionerar sig en dag i veckan som ämneslärare i bild med en årskurs sexa. Men annars 

verkar hen inta positionen som assistent/medhjälpare i klassrummet åt elever i behov av extra 

stöd i skolarbetet för att inte ”fastna” i uppgifter.  

 

”Då är det lite olika för jag är bildlärare i en årskurs sexa, så jag har bild där på 

fredagar.” 

 

”…då går man ju in som en resurs kan man ju säga i klassen och finns ju oftast 

runt dom här barnen som behöver lite extra stöd och hjälp.”  

 

Men det verkar vara en medveten strategi från A:s sida att inta resurs- eller assistentrollen för 

att orka med fritidstiden. Låta klassläraren ta huvudansvaret men ändå finnas med som stöd 

för barn som har behov av det. En vag antydan mot att detta är en ömsesidig strategi som båda 

yrkeskategorierna klasslärare och fritidshemshemslärare är nöjda med uttrycks också.  

 

” Men vi har valt att inte ingå i… och det är ömsesidigt också lite… att vårat 

verkliga uppdrag det är fritidsverksamheten, så där lägger vi vårat krut sedan på 

eftermiddagen”. 

 

Det uttrycks tydliga indikationer på att assistentrollen är en nödvändighet för att orka med 

undervisningen under eftermiddagen. Hen värnar om fritidstiden som jag tolkar det, samtidigt 

som A har självinsikt och erfarenhet som säger att det blir för tufft att undervisa lika mycket i 

skolan som i fritidshemmet om verksamheten ska hålla samma kvalitetsnivå. 
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”Skulle man gå in med hull och hår på förmiddagen skulle man inte orka lika bra 

som man gör nu, hela dagen.”  

 

När A talar om för- och nackdelar med att undervisa både i skola och fritids kommer det fram 

något intressant om än diffust och tvetydigt. 

 

”Vi (fritidspersonal) har verkligen valt att inte gå in mera aktivt i själva 

undervisningsbiten och det är också för att lärarna vill att det är som det är nu” 

 

Detta motstridiga budskap tolkar jag som att A gått med på att det ska vara så här för att 

lärarna vill ha det så. Sedan har hen möjligtvis vant sig vid att ”gilla läget” eller så gillar hen 

det verkligen. Kanske detta tyder på en ofrivillig assistentroll som glidit över i en frivillig. 

När A börjar berätta hur hen upplever samverkan med klassläraren under skoltid så 

framkommer det att vissa lärare är noga med att samverka medan andra inte tar sig tiden 

vilket bidrar till att konstruera assistent-positionen mer eller mindre avsiktligt. 

 

” En del är jättenoga med det här att man informerar och stämmer av. Och en del 

lärare har helt enkelt inte tid upplever jag. Då blir det ju mera som att man är en 

extra hjälp i klassen och tar lite order från läraren då.” 

 

Samverkan med klassläraren förknippar A från sitt perspektiv med mötestiden en gång per 

vecka där man går igenom vad som händer i veckan och befäster åter igen att man kan finnas 

där och assistera läraren. Dessutom anges ”personkemi” som viktigt för god samverkan 

mellan yrkesgrupperna.  

 

”ja logistiken och sedan att man finns där i klassen som ett extra tryggt 

vuxenstöd.” 

 

”Det beror ju jättemycket på vem man arbetar med. Det är rätt mycket personkemi 

i det här när man jobbar ihop. Sedan har man ju en professionell del i det hela att 

även om jag inte kan samarbeta jättebra med en person så måste jag ändå försöka 

om jag nu ska göra det.”  
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Samverkan under skoltid (B) 
Fritidshemslärare B väljer att först ta upp att hen har ansvar för en organiserad rastverksamhet 

som normativt brukar falla under fritidslärarnas uppgifter även om det också kan delas med 

lärare och övrig skolpersonal. Detta faller under assistent-positionen men skulle även kunna 

tillfalla samarbetsparter-positionen då utomhuspedagogik hör ihop med fritidspedagogik och 

därför beroende på om man är rastvakt (passiv övervakare - assistent) eller rastvärd (aktiv, ex. 

startar upp aktiviteter eller samtal - samarbetspartner). Jag tolkar det som att hen intar 

positionen som samarbetspartner. 

 

”Jag har hand om rastverksamheten på skolan och vi erbjuder organiserad 

rastverksamhet varje luchrast för alla barn på skolan. Samt strukturerar upp var 

alla vuxna ska vara under rasterna, så att alla har ett ansvarsområde som dom ska 

vara på.” 

 

Fritidshemslärare B fortsätter positionera sig som samarbetspartner genom att hen ansvarar 

för olika grupper under skoltid där hen utvecklar elevernas sociala och språkliga förmågor. 

Det verkar även öppnas möjligheter för en interkulturell pedagogik. 

 

” Det kan vara alltifrån samtalsgrupper om social utveckling och det kan vara att 

sitta och läsa svenska med nyanlända.” 

 

 Till en början verkar det som om B enbart arbetar med olika grupper men mot slutet så visar 

sig en tendens åt assistenten/medhjälpare-positionen i klassrummet.  

 

”…man tar ut enskilda elever och jobbar lite närmre med. Samtidigt som man är 

med och stöttar enskilda elever. Och även stöttar inne i klassrummet.” 

 

B verkar dock känna till assistent-begreppet och markerar utan att det kommit på tal att hen 

inte vill uppfattas som en sådan. Det vore inte konstigt om B kände till detta eftersom hen 

utbildade sig när hjälplärare-begreppet var aktuellt, se; Hansen (1999). 

 

”Men det försöker vi komma ifrån så mycket som möjligt. Så det inte blir att man 

går omkring som en hjälplärare. Utan att det ska finnas en tanke med varför.” 
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Fritidshemslärare B förstärker bilden av sin position genom nämnda halvklass-aktiviteter ofta 

knutet till värdegrundsinriktade samtal eller temaarbeten. Där hens specifika fritidsinriktade 

förmågor kan komma till sin rätt. 

 

”Att vi kan ha olika ingångar till det. Att om dom jobbar på tema, att vi följer upp 

det på fritidshemmet men ur en fritidspedagogisk synvinkel. Nu jobbar tvåorna 

med urtiden och då samarbetar vi med lärarna och säger att vi vill göra dinosaurier 

och skriva en saga om det här. Så får man in både skapande och svenska.”  

 

Men att B ändå ställer upp på att vara lärarens assistent/hjälplärare ibland kanske är ett tecken 

på en hög stressnivå på jobbet. Jag antar att hen ändå hämtar kraft i hjälplärar-rollen ibland då 

det ändå framkommer att det är jobbigt att inta den drivande undervisarrollen under hela 

dagen.  

 

”Nackdelen är väl att det är väldigt slitigt. Att man vill ju hellre lägga sin energi 

på eftermiddagen. När man känner att då kommer ens huvuduppdrag.” 

 

Fritidshemslärare B positionerar sig främst som samarbetspartner men också i 

assistent/hjälplärare-positionen. 

Samverkan under skoltid (C) 
Fritidshemslärare C tolkar jag som entusiastisk över att hen har egenplanerade fritids-

lektioner under skoltid som exempelvis kan vara riktade mot IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik), lek och skapade bilduppgifter som i större utsträckning tillvaratar 

elevernas intressen i undervisningen. Fritidshemslärare C påvisar att hen självständigt 

ansvarar för vad som genomförs, vilket kanske är ett avståndstagande från 

assistent/hjälplärarrollen. Hen positionerar sig som samarbetspartner genom att betona viss 

valfrihet, barnperspektivet och leken. Att utgå från barnen är något som återkommer under 

intervjun. 

 

” Så under skoltid undervisar jag i fritidsämnen där jag har egna halvklasser 

(ser glad ut). (Jaha, okej?) Ja, så det gör jag under skoltid. (Vad spännande det 

får du berätta mer om?) Det kan vara att vi arbetar med IKT, eller som nu har 

vi varit i skogen och lekt lekar. Det kan vara att barnen själva väljer vad dom 



 20 

ska göra, det kan vara skapande i sådana här ateljéer som vi sitter i nu. Det är 

lite valfritt under skoltid. Men jag ansvarar själv för dom passen. Det är ingen 

som säger till vad jag ska göra och så.” 

 

Den här fritidshemsläraren är närmast positionen som samarbetspartner under skoltid då hen 

utgår från barnens intressen och behov. Hen är just därför didaktiskt förändringsbenägen i sin 

planering.  

 

”Ja vi kan ju liksom lite välja också var barnen är just nu. Utifrån intressen och 

behov. Ja men som nu till exempel vi var ute och lekte i skogen olika lekar. Ibland 

kan vi gå till skogen och dom själva väljer vad dom ska leka.” 

 

C ser samverkan som ett ömsesidigt utbyte där båda roller behöver bidra med idéer som 

kompletterar varandra och gör att eleven får en större variation i arbetssätt som skapar en 

helhet för eleven. Här är det möjligt att C talar utifrån skollagen som påtalar vikten av att 

utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov (SFS 2010:800). 

 

”Samverkan…alltså för mig handlar det mycket om att ge och ta på något vis. Att 

ha respekt för varandras verksamheter och att kunna komplettera, skolan och 

fritids kompletterar på ett sätt som gynnar barnet. Att vi ser helheten.”  

 

”Och ibland kan det vara att om jag har haft IKT och vi har pratat om källkritik till 

exempel. Så har hon (klassläraren) tagit det i klassrummet också (Det kan man 

bolla över?). Ja, så att för barnet så får dom verkligen en helhet att dom märker att 

det spelar ingen roll om dom är hos mig eller klassläraren så blir det ett lärande 

fast på olika sätt.” 
 

C påvisar att det är svårt att arbeta med klasslärare som inte har förståelse i fritidsuppdraget 

och att hen tycks ha tidigare erfarenhet av assistentpositionen från tidigare erfarenheter. Detta 

kan förklara varför hen verkar så entusiastisk i sin nya position. 

 

”Jag har en uppfattning av att lärare bland annat inte har förståelse för 

fritidshemmets uppdrag. Vilket gör att dom kanske förväntar sig att en 

fritidslärare mer blir assistent eller sådär... Har jag upplevt på andra ställen” 
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 C verkar inte koppla ihop en god samverkan med de skilda uppdragen utan snarare att det 

handlar om att ha socialt kompetenta kollegor som vet sitt uppdrag och därigenom förstår 

vikten av att samverka och bidra med egna idéer.  

 

” Jamen att det handlar om personligheter och vad man själv… Alltså personkemi 

och vad man själv. Det kanske inte handlar om skola och fritids som institutioner. 

Utan om vilka personer som är i den. ” 

 

När fritidshemslärare C berättar hur hen upplever samverkan förstärks bilden av att det C 

uppfattar som viktigt är ”personkemin” som jag tolkar som att man har någorlunda lika 

värderingar och därför kan komma överens.  

 

”det känns som att det är ett bra samarbete. Andra år så kan det vara helt 

katastrofalt, jag menar med personkemin.” 

 

Möjligtvis kan det vara så att fritidshemslärare C de år när hon upplevt samarbetet som 

katastrofalt inte känt sig respekterad i samma utsträckning, eftersom det upplevs som 

jätteviktigt för hen. Eftersom hen har tidigare erfarenheter av en ofrivillig assisterande 

position. 

 

”Men respekt för varandras yrkesroller tror jag är jätteviktigt för en god 

samverkan.” 

 

Fritidshemslärare C hävdar att hen kan samverka tematiskt och på ett mer praktiskt inriktat 

sätt som jag tolkar det. Detta förstärker positionen som samarbetspartner som bidrar parallellt 

med klassläraren på ett kompletterande annat sätt men mot samma tema. 

 

”Jamen som med mina kollegor så är det toppensammarbete vi jobbar tematiskt 

just nu. I klassrummet så skriver dom om svenska djur och hos mig har dom fått 

gå till skogen och hämta pinnar och kottar och skapa sina djur.” 
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Samverkan under skoltid (D) 
Fritidshemslärare D berättar om sina ansvarsuppgifter under skoldagen och positionerar sig 

närmast samarbetspartnern, då jag uppfattar relationen som likställd med klassläraren. D är 

självständig och kan dra nytta av sitt fritidspedagogiska kunnande för att motivera elever 

genom mer praktiskt inriktad matematik. Den vardagliga dialogen med klassläraren verkar 

öppna dörrar för en bättre samverkan där fritidspedagogiska tänkesätt får fungera på ett 

kompletterande sätt.  

 

”… jag utgår från vad jag vill göra. Ibland kan läraren komma med förslag och att 

vi pratar med varandra, har en dialog. Men det kan ju också vara så att jag lägger 

det ur ett fritidshemsperspektiv. Det kan vara att en elev inte tycker om matte att 

han tycker det bara är jättetråkigt. Då kanske jag tänker att hmm, hur kan jag fixa 

praktiskt så att matten kanske blir lite roligare så att man förstår varför man lär sig 

matematik inte att man ska lära sig matematik.” 

 

D förstärker rollen som samarbetspartner då hen planerar egna lektioner genom mediet film i 

halvklass där eleverna arbetar med reflektion genom skrift och gemensamma diskussioner. 

Att eleverna skapar egna filmer kopplar också till samtidens lärare i fritidshem som arbetar 

mycket med skapande genom IKT. 

 

”Så har jag halvklasser där vi jobbar dels praktiskt och att vi kollar på olika till 

exempel filmer där vi har olika diskussioner och reflektioner dels muntligt och 

skriftlig text. Även att vi gör filmer olika former av skapande.”  

 

När D berättar om sin upplevelse av samverkan är hen nöjd med att bli bemött på ett 

intresserat och angeläget sätt. Men det framträder även tidigare erfarenheter av mindre bra 

samverkan, där klassläraren positionerat sig över hen i ett ojämlikt maktförhållande som 

närmast kan beskrivas som assistent-positionen.  

 

”På den här skolan upplever jag den som positiv, i det här arbetslaget som jag är i 

nu (Vad är det som gör det då? Att det känns…) Det är känslan att man dels blir 

hörd och att det man… det jag berättar liksom tas på allvar på något sätt, förstå 

mig rätt. (Ja) Jag har upplevt ibland kanske att klassläraren är den som har sista 

ordet (Mm) i vilket fall som helst.” 
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Det som verkar göra D:s upplevda samverkan god är att de tar tid att reflektera tillsammans 

över pedagogiska frågor för att tillsammans finna strategier och förhållningssätt som kan 

gynna barnen på individuell såväl som gruppnivå. 

 

”På den här skolan, i det här lärarlaget, för det är det jag kan prata om tycker jag 

att vi lyssnar på varandra, vi reflekterar mycket med varandra och på så sätt hittar 

vi mönster och verktyg hur vi kan jobba vidare med eleverna dels i grupp men 

också individ.”  

Samverkan under skoltid (E) 
När fritidshemslärare E berättar om sina ansvarsuppgifter under skoltid positionerar hen sig 

till en början som samarbetspartner då arbete sker parallellt med klassläraren med egna 

halvklasser där E även arbetar mycket med elevernas sociala förmågor.  

 

”Det är väldigt olika. Jag har ju halvklasser och just nu har vi haft väldigt fokus på 

datakunskap (…). Men just min klass behöver ju mycket den här sociala biten 

också.” 

 

De sociala förmågorna arbetar E mycket med och ofta relaterat till att lösa konflikter. 

 

”Men just min klass behöver ju mycket den här sociala biten också. Alltså träna 

mycket det här konflikthantering…” 

 

Men inne i klassrummet arbetar E utifrån assistent/hjälplärar-positionen eftersom hen 

upplever ett stort behov bland eleverna.  

 

”…när jag väl är i klassrummet då är det ju mycket att man sitter till en elev. Jag 

är väldigt fokuserad på en elev som behöver den här extra hjälpen som inte får 

någonting gjort om inte någon sitter vid hen. Så det blir mycket att jag blir en 

resurs eller vad jag ska säga just när jag är i klassrummet.” 

 

För E så handlar en god samverkan om den goda viljan att samarbeta tillsammans för att finna 

en kompletterande helhet för elevernas skull. 
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”det jätteviktigt att jag jobbar med en person som vill, och vill ha mig och vill ha 

det här samarbetet. Och hitta den här röda tråden och allting och fylla den med 

något för att vi ska få en bra verksamhet, men för elevernas skull också.” 

 

Vad skulle främja samverkan ur fritidshemslärarens perspektiv 
Fritidshemslärare A tror att en extra mötestid skulle främja verksamheten. Även att man 

samverkar runt att hålla en viss ordning runt den mer informella läromiljön som kopplar 

främst till fritidshemmets verksamhet. A verkar uppleva att det är skolans verksamhet som det 

fokuseras på vid samverkan. 

 

” Vi behöver kanske ett kort avstämningsmöte i veckan där man ser alla. Man kan 

ta upp saker som alla behöver veta som t ex en enkel sak som varför kommer inte 

alla bollar in efter rasterna vi måste hjälpas åt med att alla städar upp efter sig 

efter en rast. Att vi samverkar kring den verksamheten också.” 

 

Fritidshemslärare A verkar tycka att skolans ledning spelar en viktig roll för en bättre 

samverkan mellan klassläraren och fritidshemsläraren.  

 

”Men jag hoppas vi håller ju på att få ny rektor (Ja) Jag ser fram emot det.” 

 

”Jag tycker det är en lednings sak faktiskt, att ledningen påpekar för alla hur 

viktigt det är att man stämmer av och har möten regelbundet. För hur ska man 

annars kunna veta hur man ska mötas och vad som är bäst för eleven. Jag tror att 

det är A och O att ha en rektor som förstår det.” 

 

Fritidshemslärare B verkar nöjd med sin samverkan med klassläraren och kommer inte på 

något som hen vill förändra till en början. 

 

”Nej, jag tycker vi har ett fullgott samarbete. Inget jag kan peka på rakt ut att 

förändra. Utan det är ett ganska stort ge och ta mellan… det är inget jag kan peka 

på.” 
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Men när B börjar berätta utifrån sin upplevelse så kommer möjligtvis något som skulle kunna 

främjas i samverkan mellan hen och klassläraren. 

 

”Nu måste var och en jobba i matteboken ungefär det värderas högre än att jag går 

ut i skogen och kollar olika former eller… (Du känner det, att det är så?). Jo men 

så är det ju. Det är svårt att bara dra iväg en halvdag och göra någonting annat, 

även om jag tror att resultatet i slutändan kan bli liknande.” 

 

Det verkar som att fritidshemslärare B upplever att det är svårt att få gehör för 

utomhusmatematik i skolan som annars skulle kunna utgöra en samverkan att variera 

matteboksinlärningen i klassrummet med någon halvdag ibland. B tror att målen skulle kunna 

uppnås genom en kompletterande metod i en annan miljö, förmodligen med intentionen att 

väcka ett nytt intresse för ämnet som är mer praktiskt och upplevelsebaserat. 

 

Fritidshemslärare C upplever att det är den gemensamma planeringstiden med klassläraren 

som skulle behöva utökas för att kunna diskutera olika didaktiska kompletterande ingångar.  

 

”Vi har 40 minuter i veckan. Ska vi göra en bra samverkan och jobba kanske 

tematiskt, att vi jobbar med tema fast på olika sätt. Så går ju inte det om inte vi 

pratar med varandra” 

 

C upplever att professionen har potential att höja sin status till klasslärarna genom nya Lgr11 

om fritidshemslärare bara visar att det pågår ett lärande på fritidshemmet också. C upplever 

att alla kanske inte förstår lekens djupare betydelse och det kanske gäller att bli ännu bättre på 

att kommunicera med syften och mål varför barnen exempelvis leker. Detta tror hen skulle 

förbättra samverkan ytterligare.  

 

”Jag tänker som jag sade förut med fritidshemmets status att nu är vi med i Lgr11 

och kan vi bara visa att det vi gör tillför barns lärande. För vissa tror jag bara ser, 

men dom leker ju bara. (Ja men precis det gäller ju och visa också?) Ja, då tror jag 

att man kommer hitta mer givande samverkan” 
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Fritidshemslärare D eftersöker mer planeringstid med klassläraren för att diskutera och i 

samverkan med hen upprätta individuella utvecklingsplaner och föra dialog om barn som har 

rätt till extra stödinsatser. Det sociala perspektivet i förgrunden för fritidshemslärare D. 

 

”Men om jag pratar med min individuella lärare så är det tid att få sitta och kanske 

få göra individuella utvecklingsplaner och kanske prata om barn med särskilt stöd 

som man behöver göra planer för. Liksom den rullningen.” 

 

Fritidshemslärare D talar ur sin profession och upplever att fritidshemslärare är bättre rustade 

för att arbeta med elevernas sociala utveckling och lärande. Hen menar att fritidshemslärarna 

tittar genom andra ”glasögon”/perspektiv än klasslärarna som kanske överfokuserar på 

måluppfyllelsen medan fritidshemsläraren kanske mer ser till barnets välbefinnande.  

D tror att det sociala området skulle kunna föras över till fritidshemslärarna ännu mer så kan 

klasslärarna fokusera på lärandemålen och därigenom skulle samverkan förbättras. 

 

” …fritidspedagoger har bättre utbildning att jobba med sociala frågor. Vi tittar 

med ett annat perspektiv när vi tittar på barnen inte att eleven klarar målen 

framförallt utan kanske hur mår barnet? Hur kan vi få barnet att må bättre, jag 

kanske har samtal och sådant. Ett ansvarsområde som jag skulle vilja, som skulle 

kunna släppas över ännu mer till fritidshemmet (Ja). Och att vi kanske får ett 

ansvar för det och att klasslärarna då kan lägga fokus ännu mer på lärande och där 

kan vi samverka.” 

 

Fritidshemslärare E verkar anse att möteskulturens dagordning är så styrande att man inte 

hinner prata om det som är runt omkring. Detta exemplifieras genom skolgårdsregler och 

ordningsregler där det blir viktigt att ha samsyn.  

 

”Så det är väldigt uppstyrt så det blir ju ofta att man inte hinner prata om det som 

är runt omkring. Jamen det kan ju vara att man behöver prata om hur gör vi på 

skolan, vad ska vi ha för skolgårdsregler och ordningsregler” 

 

E skulle också önska en annan positionering än hjälplärare i klassrummet som skulle öppna 

upp för hen att bidra med all sin samlade fritidshemslärare-kompetens. Sedan skulle E även i 

ett större perspektiv vilja att alla samverkade mer genom blandade elevgrupper från olika 
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klasser. Samt att alla lärare ska få arbeta med olika klasser, så att alla barn och elever får dra 

nytta av deras skiftande kompetenser. 

 

”Ja, liksom att utnyttja min kompetens i klassrummet (Mm). För just nu blir det ju 

verkligen att man sitter vid en elev (Mm). Men överhuvudtaget inte bara med 

klassläraren utan med dom övriga också att ha mycket temaarbete, blanda 

klasser.” 

 

”Alla (fritidshemslärare) jobbar ju olika och alla är olika personer och har olika 

kompetenser också. Som är jätteviktigt att om jag tycker om att pyssla självklart 

ska jag vara inne i klasserna och pyssla. Om någon är bra på idrott självklart ska 

ju den ha hand om idrotten då” 

6   Diskussion och slutsatser 
Genom denna uppsats ville jag undersöka hur fritidshemslärare uppfattade, beskrev och 

upplevde sin samverkan med klasslärare för att försöka finna deras position i samverkan med 

klassläraren under den obligatoriska skoldagen. Jag var även intresserad av vad de hade för 

arbetsuppgifter under skoltid för att få en bättre samlad bild av hur deras samverkan tog plats. 

Målet var att försöka utläsa fritidshemslärarnas positioner utifrån Hansen Orwehags tre 

befintliga positioner och Barlebo Wennebergs grundläggande socialkonstruktivistiska 

perspektiv som hjälpt mig att demaskera respondenternas egna utsagor i resultatdelen och 

tolka in en underliggande mening och möjlig position, som ska ses som förändringsbar och 

relativ (2010, s.61-62 & 69). Här under sammanfattar jag ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv fritidshemslärarnas relativa samverkanspositioner under skoltid utan citaten från 

resultatdelen.  

 

Fritidshemslärare A fann jag genom mitt analysarbete vara närmast assistent/hjälplärare-

positionen under skoltid. A som vid en första ytlig granskning verkade nöjd och i koncensus 

med klasslärarna om att assistent/hjälplärar-positionen var en självvald strategi för att orka 

med hela skoldagen. Visade motsägelsefulla tecken på att det delvis var lärarna som ville ha 

det så och att A hoppades på en ny ledning som skulle öka samverkan mellan professionerna 

igen. 
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Fritidshemslärare B positionerar sig främst som samarbetspartner till klassläraren men även 

delvis som assistent/hjälplärare genom individuell stöttning i klassrummet. B arbetar 

kompletterande genom temaarbete som fortsätter på skolans tema. Hen har även gruppsamtal 

som utvecklar elevernas sociala färdigheter. B tror att samverkan skulle främjas ytterligare 

om hen ibland kunde få arbeta med utomhusmatematik som komplement till 

matteboksinlärningen. Men är i stort nöjd med sin samverkan med klassläraren.  

 

Fritidshemlärare C positionerar sig som samarbetspartner med halvklasser inriktade mot IKT, 

skapande verksamhet, lek och ett uttalat barnperspektiv. C verkar inte koppla ihop en god 

samverkan med klasslärarens och hens skilda uppdrag utan snarare att det handlar om att ha 

kompetent personal som kan bidra med egna pedagogiska förslag och har förmågan att socialt 

kunna komma överens, vilket innebär att kunna kompromissa. Fritidshemslärare C tycks 

uppleva att det är den gemensamma planeringstiden med klassläraren som skulle behöva 

utökas för att kunna diskutera olika didaktiska kompletterande ingångar i skolarbetet. C 

upplever att professionen har potential att höja sin status gentemot klasslärarna genom nya 

Lgr11 om fritidshemslärare bara visar att det pågår ett lärande på fritidshemmet också och det 

skulle i sin tur förmodligen motivera att samverka ännu mer. 

 

Fritidshemslärare D positionerar jag närmast samarbetspartnern då jag uppfattar hens 

samverkan som likställd med klassläraren. D drar nytta av sitt fritidspedagogiska kunnande 

för att motivera elever genom mer praktiskt inriktad matematik. D har även halvklasslektioner 

under skoltid där hen arbetar genom mediet film med reflektion, diskussion men även 

skapande av egna filmer genom IKT. För att förbättra samverkan ytterligare så tror D att det 

sociala området skulle kunna föras över till fritidshemslärarna i en ännu större utsträckning, så 

att klasslärarna kan fokusera på lärandemålen. Dessutom eftersöker hen mer planeringstid 

med klassläraren för att diskutera och samverka med att upprätta individuella 

utvecklingsplaner och föra dialog om barn som har rätt till extra stödinsatser. Det sociala 

perspektivet är i förgrunden för fritidshemslärare D. 

 

Fritidshemslärare E positionerar sig som assistent/medhjälpare med fokus på framförallt en 

elev i klassrummet. Men positionerar sig också som samarbetspartner då hen har egna 

halvklasslektioner inriktade mot IKT. Fritidshemslärare E verkar anse att möteskulturens 

dagordning är så styrande att man inte hinner prata om det som är runt omkring. Detta 

exemplifieras genom skolgårdsregler och ordningsregler där det blir viktigt att ha samsyn. E 
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skulle också önska en annan positionering än hjälplärare i klassrummet som skulle öppna upp 

för hen att bidra med all sin samlade fritidshemslärarkompetens. Sedan skulle E även i ett 

större perspektiv vilja att alla samverkade mer genom blandade elevgrupper från olika klasser 

och att lärare ska få gå mellan olika klasser så att alla barn och elever får dra nytta av deras 

skiftande kompetenser. 

 

Utifrån resultaten kan jag se att fritidshemslärarnas positioner till övervägande del varierade 

mellan assistent/hjälplärare-positionen och samarbetspartnern. Fritidshemslärare A, B och E 

upplever jag ha båda dessa positioner kopplade till deras arbete under skoltid. Endast 

fritidshemslärare A kunde kategoriseras som ämneslärare och det enbart en dag i veckan. 

Däremot undervisning i mindre grupper eller halvklass är något som B, C, D och E har 

gemensamt. Undervisningen inriktas ofta mot att utveckla och lära sig social kompetens 

genom IKT, film, samtal/diskussioner och lek. Min farhåga var att analysera fram fem 

assisterande fritidshemslärare som inte samverkade för att genomföra de uppgifter som de 

ville. Det jag fann var att assistentpositionen fanns i olika utsträckning och mer eller mindre 

frivilligt hos A, B och E, tre av fem fritidshemslärare. Det fanns också tecken på att inte vilja 

bli förknippad med assistent/hjälplärarrollen hos alla fritidshemslärare förutom möjligtvis A. 

Det jag fann var att alla fritidshemslärare utom C och D växlade mellan olika positioner vilket 

tyder på att fritidshemslärarrollen under skoltid är mångfacetterad och svårdefinierad. 

Möjligtvis kan samarbetspartner-positionen som C har liknas vid en utveckling av Finn 

Calanders lösning på assistent-positionen att skilja professionerna åt (2000, s.218-219). Då C 

i princip aldrig arbetade tillsammans med klassläraren i samma rum. 

 

En annan slutsats jag drar var att A, C, D och E på aningen varierade sätt upplevde att 

planeringstiden var ett viktigt förbättringsområde för samverkan. Dels tidsramen på 

planeringsmötena för A, C och D. Men även flexibiliteten i dagordningen att kunna diskutera 

och samverka mer om fritidshemmets verksamhet för A och E. A uppfattar att ha en ledning 

som förstår och förmedlar ut vikten av regelbundna möten som viktigt för samverkan. Detta 

utgör ett förbättringsområde som påverkar samverkan och jag är aningen förvånad att inte fler 

betonat ledningens autonoma ställning och inflytande över hur samverkan bör ske under 

skoltid. A och C påtalar personkemi som viktigt för god samverkan. Som jag beskrivit i 

tidigare forskning så anser Berth Danermark att ledningen utgör större påverkan på om 

samverkan är god än den psykologiska ”personkemin” som han tillskriver ett lägre värde 

(2000, s.11-17). Vidare menar Hansens avhandling om yrkeskulturer i möte att när klasslärare 
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och fritidspedagoger uppfattar en dålig personkemi så handlar det snarare om ”kulturella 

feltolkningar” och vad man ger situationer för innebörd snarare än oreflekterade karaktärsdrag 

som tillskrivs motparten (1999, s.341-347). Nuförtiden har dock fritidshemslärare och 

klasslärare närmat sig varandra genom den gemensamma Lgr11:s del ett och två som utgör en 

bas för båda yrkesgrupper att arbeta mot (Lgr11, s.7-18). Mot bakgrund av denna uppsats och 

tidigare forskning som jag beskrivit så anar jag ett behov av att fritidshemslärarens 

samverkansuppdrag och position/er under skoltid skulle behöva preciseras ytterligare. 

Eftersom B, C, D och E hade olika erfarenheter från nuvarande eller tidigare anställning av en 

assisterande position under skoltid som inte verkade upplevas givande. Även om A uttryckte 

att hen valt denna position så var min analys att den kanske inte var helt frivillig trots allt. Jag 

tror att fritidshemslärarens uppdrag och positioner under skoltid behöver på ett tydligare sätt 

framgå i läroplanens del om övergångar och samverkan för att optimalt medvetandegöra 

valbara positioner under skoltid. Eventuellt behövs också mer planeringstid tillsammans för 

att kunna samverka ännu bättre, där ledningen kan utgöra en viktig roll genom att prioritera 

detta område.  

Framtida forskning  
Mitt förslag på framtida forskning är att göra om studien fast ur elevernas, klasslärarens och 

rektorns perspektiv på fritidshemslärarens position under skoltid. Det skulle ge en större och 

djupare förståelse för problematiken.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor:     

1.   Vad heter du och skolan du arbetar på? 

 

2.   När och var utbildade du dig till fritidshemslärare? 

 

3.   Vad gjorde att du ville arbeta som fritidshemslärare? 

 

4.   Beskriv ditt uppdrag och dina ansvarsuppgifter under fritidstid?  

 

5.   Vad är dina ansvarsuppgifter under skoltid? (Huvudfråga) 

 

6.   Berätta vad som kännetecknar samverkan mellan skola och fritidshem utifrån din 

profession?  

 

7.   På vilket sätt samverkar du med klasslärare under skoltid? (Huvudfråga) 

 

8.   Har du återkommande undervisning som du ansvarar för under skoltid? Helklass eller 

halvklass? 

 

9.   Beskriv hur du upplever det att undervisa både under skoltid och fritidstid. Vilka är 

för- och nackdelarna? (Huvudfråga) 

 

10.  Hur utnyttjas dina specifika praktiska och fritidshemsinriktade kunskaper i 

klassundervisning? Om inte varför? 

 

11.  Hur upplever du din samverkan med klasslärare under skoltid? (Huvudfråga) 

 

12.  Har klassläraren ett återkommande samarbete i undervisningen på fritidshemmet? Om 

inte vad beror det på?  
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13.  Finns det något du skulle vilja förändra i samverkan mellan dig som fritidshemslärare 

och klassläraren? (Huvudfråga) 

 

14.  Berätta på vilka sätt du upplever att samverkan mellan fritidshem och skola skulle 

kunna främjas? (Huvudfråga) 

 

15.  Hur ser du på dina möjligheter att kunna påverka arbetet i klassrummet?  

 

16.  Är det något du skulle vilja tillägga angående samverkan och din yrkesroll i 

klassrummet? 
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Bilaga 2 
 

Hej, 

 

Jag heter Daniel Svensson och arbetar inom fritidshemmet. Jag är i slutet av en 

erfarenhetsbaserad utbildning på Södertörns högskola för att bli fritidshemslärare. Under min 

sista termin ingår det att skriva ett examensarbete. Som metod har jag tänkt intervjua 

fritidshemslärare om deras yrkesroll och samverkan med skolan. Min förhoppning är att få en 

intervju med en arbetande fritidshemslärare från er skola. Samtalet kommer av praktiska skäl 

att spelas in för att underlätta efterarbetet.  

 

Jag  följer  de  fyra  etiska  huvudregler  som  är  framtagna  av  vetenskapsrådet.  

Dessa är att informera om syftet till alla berörda parter. Deltagare har rätt att inte vilja 

medverka i undersökningen. Alla medverkande i undersökningen kommer ges anonymitet och 

inspelat intervjumaterial kommer förvaras på ett säkert sätt och enbart användas för analys till 

uppsatsen. Informationen som samlas om enskilda individer får endast gagna 

forskningsändamålet.  
 

Uppsatsen kommer att göras tillgänglig digitalt genom publikationsbasen Digitala 

vetenskapliga arkivet förkortat (DiVA) när den är godkänd och färdig. 

 

Vänlig hälsning, 

Daniel Svensson,   

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

 

 

 


